
 

 

 

Renostar  
Tencuială pentru renovări şi egalizări toate tipurile  
 
 

Renostar: Tencuială pentru renovare şi egalizare, fabricată industrial, culoare albă, pe bază de 

var alb, ciment alb, nisip de marmură granulaţie sub 0,5 mm, fibre de armare şi conţinut mic de 

aditivi pentru aderenţă şi flexibilitate. Material de construcţie mineral, conţinut de dispersie sub 

5%. CS II conform EN 998-1. 
 

Utilizare: Tencuială minerală pentru renovări şi egalizări, la interior şi exterior cu domeniu de 

aplicaţie  universal.  Ca  masă  de  şpaclu  şi  armare  la  renovarea  faţadelor,  în 

combinaţie cu plasă de armare. Ca tencuială subţire de aderenţă pe beton. 
 

Proprietăţi: • Conţine fibre pentru armare • Uşor de structurat sau drişcuit 
• Contracţie/dilataţie redusă • Culoare albă 

• Material mineral • Utilizare universală 

• Aderenţă optimă 
 
 

Suportul: Pentru obţinerea unui rezultat optim se impune controlul stratului suport. Stratul 
suport trebuie să fie curat şi fără praf. Bucăţi de tencuială veche ce se pot desprinde trebuie  

îndepărtate, la fel şi materialele ce pot forma un strat separator (ex. ulei de cofraj). în cazul  

straturilor suport organice curăţarea se face cu furtun cu apă fără presiune. După spălare se  

respectă timpul de uscare de minim 10 zile pe vreme bună, fără ploaie. Dacă stratul suport  

organic a fost spălat cu apă cu presiune timpul de uscare se prelungeşte corespunzător,  

aproximativ 3 săptămâni. Straturile suport dense şi fără absorbţie (ex. polistiren extrudat) trebuie 

prelucrate grosier pentru a obţine o suprafaţă aspră după care trebuie curăţate de praf. În cazul 

straturilor cu probleme de portantă (ex. vopsele vechi, tencuială veche) se recomandă testarea 

aderenţei. Testarea aderenţei se face prin acoperirea unei suprafeţe de probă cu HASIT  

Renostar şi poziţionarea în mijloc a unei bucăţi de plasă de armare după care, la aproximativ 5 zile se 

încearcă desprinderea plasei de armare.  
 

Prelucrare: La prelucrarea / punerea în operă manuală la 1 sac (25kg) Renostar se amestecă 7,5 

litri apă timp de 3 minute, rezultatul trebuie să fie o masă omogenă. Se trage la grosimea dorită cu fier 

de glet din oţel inoxidabil sau fier de glet canelat. Grosimea stratului de tencuială: 2 - 10 mm. Dacă este 

folosit ca tencuială de armare trebuie utilizată plasă de armare. Plasa de armare trebuie poziţionată în 

masa tencuielii, apropiat de suprafaţă dar complet acoperită.  

 

Important: Nu aplicaţi produsul la temperaturi sub 5
O
C. În decursul aplicării şi prizei, minim 3 

zile, este necesară protecţia împotriva îngheţului. Nu adăugaţi alte materiale, de orice fel, în  

mortarul uscat sau în stare umedă. Mortarul proaspăt trebuie utilizat în maxim 2 ore. Informaţiile  

referitoare la consum sunt orientative, ce pot fi afectate de tehnica de aplicare sau  

caracteristicile stratului suport. Informaţiile din această fişă tehnică redau experienţa noastră cu  

acest produs până în prezent. Produsele HASIT precum şi materiile prime componente sunt  

monitorizate continuu în laboratoarele proprii, asigurăm astfel o calitate constantă. Serviciul  

nostru de consultanţă vă stă la dispoziţie pentru întrebări referitoare la aplicarea produsului şi  

demonstraţii.  
 

Livrare, depozitare: Ambalat în saci de 25 kg. 

Se poate depozita aproximativ 6 luni, în spaţii uscate, protejate de îngheţ, pe cât posibil pe paleţi din 

lemn.  

 
 

Date tehnice: Consum: 1,5 - 2,2 kg/m
2
 (masă de şpaclu pe tencuieli 

suport şi suporturi plane)  

2,0 - 2,4 kg/m
2
 (masă de şpaclu pe tencuieli 

suport şi suporturi plane inclusiv plasă de 

armare la grosime strat 2mm)  

3,2 - 3,4 kg/m
2
 (masă de şpaclu pe tencuieli  

vechi)  

4,2 - 4,4 kg/m
2
 (masă de şpaclu pe tencuieli vechi, 

inclusiv plasă de armare)  
Densitate în stare uscată: cca. 1200 kg/m

3 

Rezistenţa la compresie: cca. 3,5 N/mm
2 

Rezistenţa la încovoiere: cca. 1,8 N/mm 

Modul elasticitate dinamică: cca. 2700 N/mm 

Rezistenţa la difuzia vaporilor u: 25 - 30 
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